Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO
Parodos BALDAI INTERJERAS DIZAINAS konkursas

KONKURSO NUOSTATAI
Konkurso tikslas
Sukurti platformą kokybiškų baldų dizaino sprendimų atradimui ir viešinimui.
Skatinti gero dizaino panaudojimą baldų pramonėje, dizainerių ir pramonės bendradarbiavimą.
Išskirti ir atkreipti visuomenės dėmesį į gero dizaino pavyzdžius.

Konkurso vieta, data, rengėjai
Tarptautinė paroda BALDAI INTERJERAS DIZAINAS, rengiama Lietuvos parodų centre Litexpo, Laisvės
pr. 5, Vilniuje, 2019 m. spalio 3–5 d.
Konkurso rengėjai – Lietuvos parodų centras Litexpo ir Lietuvos architektų sąjunga.

Dalyvavimo konkurse sąlygos
Konkurso vertinimui gali būti pateikiami baldai ir kiti interjero elementai, numatomi eksponuoti parodos
BALDAI INTERJERAS DIZAINAS dalyvių stenduose. Paraiškas dalyvauti konkurse gali pateikti tik
dalyvavimo parodoje paraiškas pateikusios įmonės ar asmenys. Vėliausia paraiškų pateikimo data – 2019 m.
spalio 3 d. iki 10 val. Paraiškos pildomos elektroniniu būdu konkurso rengėjo tinklalapyje www.litexpo.lt

Vertinimo komisija
Konkurso vertinimo komisija sudaroma iš nepriklausomų Lietuvos ir užsienio šalių dizaino ekspertų.
Komisiją sudaro penki asmenys, įskaitant pirmininką. Konkurso vertinimo komisijos sudėtis ir pirmininkas
skelbiami atskirai, bet ne vėliau kaip paskutinę paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo dieną.

Vertinimo kriterijai:






estetika,
originalumas,
funkcionalumas,
kokybė,
inovatyvumas.

Specialiajam komisijos prizui komisijos sprendimu gali būti taikomi ir kiti vertinimo kriterijai.

Vertinimo komisijos darbas
Konkursui pateikti objektai vertinami jų ekspozicijose parodoje BALDAI INTERJERAS DIZAINAS spalio
3 d.
Skiriami I, II, III vietos diplomai. Gali būti skiriamas specialus komisijos diplomas.
Kiekvienas komisijos narys vertina konkursui pateiktų baldų atitikimą vertinimo kriterijams, skirdamas balus
nuo 0 iki 100. Visi kriterijai ir visų komisijos narių balsai turi vienodą vertę.
Konkurso nugalėtojai nustatomi komisijos posėdyje, sumuojant komisijos narių pateiktus vertinimus.
Specialusis komisijos prizas arba diplomas skiriamas tik bendru komisijos narių sutarimu.
Sumažinti apdovanojimų skaičių galima taip pat tik bendru komisijos narių sutarimu

Apdovanojimai
Konkurso rezultatai skelbiami ir apdovanojimai teikiami specialiame renginyje spalio 3 d. 4 salės renginių
erdvėje 17.00 val.
Diplomai įteikiami konkurse dalyvaujantiems oficialiems parodos BALDAI INTERJERAS DIZAINAS
dalyviams. Konkurse nugalėjusių objektų dizaineriams, jei jie patys nėra savarankiški ar kolektyviniai
eksponentai, įteikiami specialūs pažymėjimai.

